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ADORAÇÃO

COMUNHÃO

Jesus é exemplo de amor, exemplo de perdão,
exemplo de vida e vida sem pecado.
Ele é digno de todo nosso louvor e adoração

Sugestão de música
Volume 1
Nº 9 – Digno é o Senhor

QUEBRA GELO - Teste de Memória
Recorte vários fotos de revistas (pode ser de uma mulher, um homem, uma criança,
um carro, avião, uma ponte, etc.) Mostre para o grupo uma a uma, peça ao grupo
que memorize cada uma delas, depois as esconda e peça ao grupo que fale de qual
foto se lembra e de detalhes da foto.
Exemplo: A mulher estava de vestido vermelho; o homem de calça preta; na foto do
avião existiam vários prédios aparecendo etc...
DEVEMOS GUARDAR EM NOSSA MEMÓRIA OS EXEMPLOS QUE JESUS DEIXOU

45
minutos

DISCIPULADO
Texto
Mateus 11:29;
1Pedro 2:21;
Romanos.8:29

Muitos homens na história da humanidade tiveram adeptos
ou seguidores, mas a Bíblia não nos permite ter esses
líderes como exemplo. Jesus é o nosso único exemplo.
Até mesmo Paulo dizia para que os coríntios olhassem
para ele como exemplo de vida, que era espelhada em
Jesus. Veja em: I Coríntios.11:1

A Bíblia nos aponta apenas a Jesus como nosso exemplo. Por quê ?
1 – Porque precisamos de alguém que foi tentado em todas as coisas em que também somos tentados.
Hebreus 4:15; Hebreus 2:18.
Jesus foi tentado:
a) Pelo diabo – Mateus 4:1-11.
b) Pelos homens – Mateus 16:1; Mateus 22:18; Lucas 10:25; João 8:6.
Jesus usou a mesma arma que nós também devemos usar: A Palavra Mateus 4: 4, 7 e 10.
2 – Porque precisamos de alguém vitorioso.
a) Jesus venceu a tentação – Hebreus 4:15; João 8:46; João 12:27-28; João 19:30.
3 – Porque tem a mesma estrutura que a nossa.
a) Experiências comuns à humanidade em Jesus – Lucas 2: 1-7; Lucas 2:52; Efésios 4:15; Lucas 23:11.
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Jesus nos dá o exemplo
1 – Na Sua vida pessoal
a) Santidade – Atos 3:14; 1 Pedro 1:5-16.
b) Pureza – I João 3:3.
c) Sem pecado – João 8:46; 2 Coríntios 5:21; 1 João 2:1.
d) Obediência a Deus – João 4:34; João 15:10.
e) Obediência aos pais – Lucas 2:51; João 5:19.
f) No zelo – João 2:17.
2 – Na Sua vida espiritual
a) Na obediência ao Pai – João 4:34; João 14:31; João 15:10; Romanos 5:19.
b) Na comunhão – João 17:21.
c) Na palavra
d) Teve necessidade do Espírito Santo – Mateus 3:16.
e) Em buscar a Deus em Oração – Mateus 4:1-2; Marcos 6:46; Lucas 5:16; Lucas 6:12; Lucas 9:18; Lucas 22:41-42.

Conclusão: Jesus fez todas as coisas como homem, desenvolveu a sua vida e ministério como homem.
Disse que é possível fazermos o que Ele fez e causarmos um impacto no mundo com o estilo de vida que vivia.
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MISSÕES

Pense em algumas pessoas você poderia falar de Jesus
Relacione seus nomes em um papel
Ore por elas por uma semana

SERVIÇO

Convide essas pessoas para a Reunião do seu Pequeno Grupo
Marque com ela em algum lugar e venha junto com ela

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o
próximo estudo:
“Lugar de intimidade com Deus”
Segunda: Marcos 1: 3
Terça:
Mateus 6: 5-8
Quarta: Lucas 6: 12
Quinta: Lucas 9: 18
Sexta:
Lucas 22: 41-42
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